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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Cieľom návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 
2001/83/ES, ktorou sa ustanovuje zákonník Spoločenstva o humánnych liekoch, pokiaľ ide 
o informácie určené verejnosti o liekoch viazaných na lekársky predpis (KOM (2008)0663 
v konečnom znení), je poskytnúť jasný právny rámec pre spotrebiteľské informácie o liekoch 
viazaných na lekársky predpis s cieľom pomôcť pacientom, aby si lepšie vybrali, keď sa budú 
rozhodovať o možnostiach liečby. Pokiaľ ide o predpisy Spoločenstva týkajúce sa reklamy 
a informovania pacientov, v ich výklade stále existujú rozdiely. Kým sa obmedzenia v oblasti 
reklamy nezmenia, úroveň prístupu európskych spotrebiteľov k nezávislým kvalitným 
informáciám o liekoch bude odlišná. 

Informácie pre pacientov by mali mať tieto hlavné charakteristiky:

1. spoľahlivosť: informácie pre pacientov by mali vychádzať z najnovších vedeckých 
poznatkov a mali by obsahovať jasné odkazy na zdroj, z ktorého pochádzajú;

2. nezávislosť: musí byť jasné, kto poskytuje a kto financuje informácie, aby spotrebiteľ 
mohol odhaliť prípadný konflikt záujmov;

3. informácie by mali zohľadňovať potreby spotrebiteľov a mali by byť zamerané 
na pacientov: mali by byť zrozumiteľné a ľahko prístupné a zohľadňovať konkrétne 
potreby spotrebiteľov (vek, kultúrne rozdiely, dostupnosť vo všetkých európskych 
jazykoch).

Navrhovaný právny akt prináša právny rámec, ktorý upravuje šírenie informácií o liekoch 
viazaných na lekársky predpis určených verejnosti. Pritom vyvstáva otázka, akú úlohu by 
pri poskytovaní priamych informácií pacientom mal zohrávať farmaceutický priemysel. 
Farmaceutické spoločnosti majú cenné zdravotné informácie pochádzajúce z klinických 
štúdií. Tieto štúdie môžu byť dôležitým zdrojom spotrebiteľských informácií. Farmaceutické 
spoločnosti však nemožno považovať sa nezávislých poskytovateľov zdravotných informácií, 
pretože u nich dochádza ku konfliktu záujmov. Z tohto dôvodu nemôžu byť považované za 
jediný zdroj informácií.

Rozdiel medzi informáciou a reklamou je nejasný. Spotrebitelia požadujú komplexné kvalitné 
zdroje zdravotných informácií (najmä na internete), aby mohli zvážiť svoju voľbu a zaujať 
informovaný postoj. 

Databáza EudraPharm by mohla byť užitočným nástrojom na poskytovanie informácií 
pacientom. Lepšie by sa mohli preskúmať zdroje EMEA (Európska agentúra pre lieky).

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto 
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) V oblasti informácií sa v smernici 
2001/83/ES stanovujú podrobné pravidlá, 
pokiaľ ide o dokumenty, ktoré sa majú 
priložiť k rozhodnutiu o registrácii, a ktoré 
slúžia na informačné účely: súhrn 
charakteristických vlastností výrobku 
(distribuovaný zdravotníckemu personálu) 
a príbalový leták (vložený do obalu 
výrobku pri jeho výdaji pacientovi). Na 
druhej strane, pokiaľ ide o šírenie
informácií zo strany držiteľa rozhodnutia o 
registrácii širokej verejnosti, v smernici sa 
stanovuje iba to, že na určité činnosti v 
oblasti poskytovania informácií sa pravidlá 
o reklame nevzťahujú, ale neposkytuje sa v 
nej harmonizovaný rámec pre obsah a 
kvalitu nepropagačných informácií o 
liekoch alebo o kanáloch, prostredníctvom 
ktorých sa tieto informácie môžu šíriť.

(2) V oblasti informácií sa v smernici 
2001/83/ES stanovujú podrobné pravidlá, 
pokiaľ ide o dokumenty, ktoré sa majú 
priložiť k rozhodnutiu o registrácii, a ktoré
slúžia na informačné účely: súhrn 
charakteristických vlastností výrobku 
(distribuovaný zdravotníckemu personálu) 
a príbalový leták (vložený do obalu 
výrobku pri jeho výdaji pacientovi). 
Na druhej strane, pokiaľ ide 
o sprístupnenie informácií zo strany 
držiteľa rozhodnutia o registrácii 
pacientom a širokej verejnosti, v smernici 
sa stanovuje iba to, že na určité činnosti 
v oblasti poskytovania informácií sa 
pravidlá o reklame nevzťahujú, ale 
neposkytuje sa v nej harmonizovaný rámec 
pre obsah a kvalitu nepropagačných 
informácií o liekoch alebo o kanáloch, 
prostredníctvom ktorých sa tieto 
informácie môžu sprístupniť.
(Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa 
týka celého textu. Prijatie tohto 
pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 
bude vyžadovať príslušné zmeny v celom 
texte.)

Odôvodnenie

Táto smernica musí byť zameraná na pacienta. Držitelia rozhodnutia o registrácii musia 
preto sprístupniť nepropagačné informácie o liekoch pacientom a širokej verejnosti 
na základe zásady aktívneho vyhľadávania (pull principle), podľa ktorej pacienti a verejnosť 
majú v prípade potreby prístup k informáciám (v protiklade s tzv. zásadou nanútenej 
informácie (push principle), podľa ktorej držitelia rozhodnutia o registrácii šíria informácie 
medzi pacientmi a širokou verejnosťou).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
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Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Skúsenosti získané pri uplatňovaní 
súčasného právneho rámca tiež ukázali, že 
určité obmedzenia ohľadom možností 
farmaceutických firiem poskytovať
informácie vyplývajú zo skutočnosti, že 
rozdiel medzi pojmami reklama a 
informácie sa v rámci Spoločenstva 
nevykladá konzistentne.

(4) Skúsenosti získané pri uplatňovaní 
súčasného právneho rámca tiež ukázali, že 
určité obmedzenia týkajúce sa možností 
farmaceutických firiem sprístupňovať
pacientom a širokej verejnosti informácie 
vyplývajú zo skutočnosti, že rozdiel medzi 
pojmami reklama a informácie sa v rámci 
Spoločenstva nevykladá konzistentne.

(Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa 
týka celého textu. Jeho prijatie si vyžiada 
príslušné úpravy v celom texte.)

Odôvodnenie

Táto smernica musí byť zameraná na pacienta. Držitelia rozhodnutia o registrácii musia 
preto sprístupniť nepropagačné informácie o liekoch pacientom a širokej verejnosti 
na základe zásady aktívneho vyhľadávania (pull principle), podľa ktorej pacienti a verejnosť 
majú v prípade potreby prístup k informáciám (v protiklade s tzv. zásadou nanútenej 
informácie (push principle), podľa ktorej držitelia rozhodnutia o registrácii šíria informácie 
medzi pacientmi a širokou verejnosťou).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Tieto nezrovnalosti v interpretácii 
pravidiel Spoločenstva týkajúcich sa 
reklamy a medzi vnútroštátnymi
ustanoveniami o informáciách majú 
negatívny vplyv na jednotné uplatňovanie 
pravidiel Spoločenstva týkajúcich sa 
reklamy a na účinnosť ustanovení o 
informáciách o produkte obsiahnutých v 
súhrne charakteristických vlastností 
výrobku a v príbalovom letáku. Hoci sú 
tieto pravidlá úplne harmonizované, aby 
zabezpečili rovnakú úroveň ochrany 
verejného zdravia v rámci Spoločenstva, 

(5) Tieto nezrovnalosti v interpretácii 
pravidiel Spoločenstva týkajúcich sa 
reklamy a medzi vnútroštátnymi 
ustanoveniami o informáciách majú 
negatívny vplyv na jednotné uplatňovanie 
pravidiel Spoločenstva týkajúcich sa 
reklamy a na účinnosť ustanovení o 
informáciách o produkte obsiahnutých v 
súhrne charakteristických vlastností 
výrobku a v príbalovom letáku. Hoci sú 
tieto pravidlá úplne harmonizované, aby 
zabezpečili rovnakú úroveň ochrany 
verejného zdravia v rámci Spoločenstva, 
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tento cieľ je ohrozený, ak sa povolia 
výrazne odlišné vnútroštátne pravidlá 
týkajúce sa šírenia zásadných informácií.

tento cieľ je ohrozený, ak sa povolia 
výrazne odlišné vnútroštátne pravidlá 
týkajúce sa sprístupňovania zásadných 
informácií.

(Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa 
týka celého textu. Jeho prijatie si vyžiada 
príslušné úpravy v celom texte.)

Odôvodnenie

Je potrebné zdôrazniť skutočnosť, že hlavným cieľom tejto smernice je lepšie informovanie 
pacientov a širokej verejnosti o liekoch, a nie reklama.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Vzhľadom na uvedené a pri zohľadnení 
technologického pokroku, pokiaľ ide o 
moderné komunikačné nástroje, a 
skutočnosti, že pacienti v rámci Európskej 
únie sa stali čoraz aktívnejšími, pokiaľ ide 
o zdravotnú starostlivosť, je potrebné 
zmeniť a doplniť existujúce právne 
predpisy s cieľom zmenšiť rozdiely v 
prístupe k informáciám a umožniť 
dostupnosť kvalitných, objektívnych a 
nepropagačných informácií o liekoch.

(7) Vzhľadom na uvedené skutočnosti a na
technologický pokrok v oblasti moderných 
komunikačných nástrojov, ako aj vzhľadom 
na skutočnosť, že pacienti v rámci 
Európskej únie sa stali čoraz aktívnejšími, 
pokiaľ ide o zdravotnú starostlivosť, je 
potrebné zmeniť a doplniť existujúce 
právne predpisy s cieľom zmenšiť rozdiely 
v prístupe k informáciám a umožniť 
dostupnosť kvalitných, objektívnych a 
nepropagačných informácií o liekoch tým, 
že sa zdôraznia záujmy pacientov. Mali by 
mať právo ľahkého prístupu k určitým 
informáciám, ako sú súhrn 
charakteristických vlastností výrobku a 
príbalový leták lieku v elektronickej a 
tlačenej podobe. Preto sú potrebné 
certifikované a registrované internetové 
stránky venované nezávislým a 
objektívnym informáciám, ktoré nemajú 
reklamný charakter.

Odôvodnenie

Certifikované a registrované webové stránky sa stanú hlavným spôsobom poskytovania 
kvalitných informácií v oblasti zdravia.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Pre širokú verejnosť by mali zostať 
dôležitými zdrojmi informácií o liekoch 
príslušné vnútroštátne orgány a 
zdravotnícky personál. Členské štáty by 
mali vhodnými spôsobmi uľahčiť prístup 
občanov k vysokokvalitným informáciám. 
Držitelia rozhodnutia o registrácii môžu 
byť cenným zdrojom nepropagačných 
informácií o svojich liekoch. Touto 
smernicou by sa preto mal ustanoviť 
právny rámec pre rozširovanie 
špecifických informácií o liekoch zo strany 
držiteľov rozhodnutia o registrácii 
určených širokej verejnosti. Zákaz reklamy 
liekov viazaných na lekársky predpis 
určenej širokej verejnosti by sa mal 
zachovať.

(8) Pre širokú verejnosť by mali zostať 
hlavnými zdrojmi informácií o liekoch 
príslušné vnútroštátne orgány a 
zdravotnícky personál. Členské štáty by 
mali vhodnými spôsobmi uľahčiť prístup 
občanov k vysokokvalitným informáciám. 
Bez toho, aby sa ovplyvnil význam úlohy 
príslušných vnútroštátnych orgánov a 
zdravotníckeho personálu pri lepšom 
informovaní pacientov a širokej 
verejnosti, môžu byť držitelia rozhodnutia 
o registrácii dodatočným zdrojom 
nepropagačných informácií o svojich 
liekoch. Touto smernicou by sa preto mal 
ustanoviť právny rámec pre 
sprístupňovanie špecifických informácií o 
liekoch zo strany držiteľov rozhodnutia o 
registrácii určených širokej verejnosti. 
Zákaz reklamy liekov viazaných na 
lekársky predpis určenej širokej verejnosti 
by sa mal zachovať.

Odôvodnenie

Je dôležité zdôrazniť, že príslušné vnútroštátne orgány a zdravotnícky personál sú 
pre pacientov a širokú verejnosť najdôležitejším a hlavným zdrojom kvalitných a objektívnych 
informácií o liekoch. Držitelia rozhodnutia o registrácii môžu poskytnúť dodatočné 
informácie, ale nemôžu nahradiť príslušné vnútroštátne orgány a zdravotnícky personál.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) Mali by sa stanoviť ustanovenia na (10) Mali by sa stanoviť ustanovenia na 
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zabezpečenie toho, že sa môžu rozširovať
iba kvalitné nepropagačné informácie o 
prínosoch a rizikách liekov viazaných na 
lekársky predpis. Tieto informácie by mali 
zohľadniť potreby a očakávania pacientov 
s cieľom posilniť postavenie pacientov, 
umožniť im rozhodovanie sa na základe 
informácií a podporiť rozumné užívanie 
liekov. Akékoľvek informácie širokej 
verejnosti o liekoch viazaných na lekársky 
predpis by preto mali spĺňať určitý súbor 
kvalitatívnych kritérií.

zabezpečenie toho, že sa môžu 
sprístupňovať iba kvalitné nepropagačné 
informácie o prínosoch a rizikách 
registrovaných liekov viazaných na 
lekársky predpis. Tieto informácie by mali 
zohľadniť potreby a očakávania pacientov 
s cieľom posilniť postavenie pacientov, 
umožniť im rozhodovanie sa na základe 
informácií a podporiť rozumné užívanie 
liekov. Akékoľvek informácie širokej 
verejnosti o liekoch viazaných na lekársky 
predpis by preto mali spĺňať určitý súbor 
kvalitatívnych kritérií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Aby sa ďalej zabezpečilo, že držitelia 
rozhodnutia o registrácii rozširujú iba 
kvalitné informácie a rozlišujú 
nepropagačné informácie od reklamy, mali 
by sa definovať druhy informácií, ktoré sa 
môžu šíriť. Je vhodné umožniť držiteľom 
rozhodnutia o registrácii rozširovať obsah 
schválených súhrnov charakteristických 
vlastností výrobku a príbalového letáku, 
informácie, ktoré sú v súlade s týmito 
dokumentmi, bez toho, aby presahovali ich 
rámec, a ďalšie jasne definované 
informácie týkajúce sa liekov.

(11) Aby sa ďalej zabezpečilo, že držitelia 
rozhodnutia o registrácii sprístupňujú iba 
kvalitné informácie a rozlišujú 
nepropagačné informácie od reklamy, mali 
by sa definovať druhy informácií, ktoré sa 
môžu sprístupniť. Je vhodné umožniť 
držiteľom rozhodnutia o registrácii 
sprístupniť obsah schválených súhrnov 
charakteristických vlastností výrobku a 
príbalového letáku, informácie, ktoré sú v 
súlade s týmito dokumentmi, bez toho, aby 
presahovali ich rámec, a ďalšie jasne 
definované informácie týkajúce sa liekov.
(Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa 
týka celého textu. Prijatie tohto 
pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 
bude vyžadovať príslušné zmeny v celom 
texte.)

Odôvodnenie

Táto smernica musí byť zameraná na pacienta. Držitelia rozhodnutia o registrácii musia 
preto sprístupniť nepropagačné informácie o liekoch pacientom a širokej verejnosti 
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na základe zásady aktívneho vyhľadávania (pull principle), podľa ktorej pacienti a verejnosť 
majú v prípade potreby prístup k informáciám (v protiklade s tzv. zásadou nanútenej 
informácie (push principle), podľa ktorej držitelia rozhodnutia o registrácii šíria informácie 
medzi pacientmi a širokou verejnosťou).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Informácie určené širokej verejnosti o 
liekoch viazaných na lekársky predpis by 
sa mali poskytovať iba prostredníctvom 
osobitných komunikačných kanálov 
vrátane internetu a publikácií týkajúcich sa 
zdravia, aby sa predišlo narušeniu 
účinnosti zákazu reklamy nevyžiadaným 
poskytovaním informácií verejnosti. Ak sa 
informácie šíria prostredníctvom televízie 
alebo rozhlasu, pacienti nie sú pred 
takýmito nevyžiadanými informáciami 
chránení, a takéto rozširovanie by sa preto 
nemalo umožniť.

(12) Informácie určené širokej verejnosti o 
liekoch viazaných na lekársky predpis by 
sa mali poskytovať iba prostredníctvom 
osobitných komunikačných kanálov 
vrátane internetu a publikácií týkajúcich sa 
zdravia, aby sa zabezpečilo, že účinnosť
zákazu reklamy nebude narušená
nevyžiadaným poskytovaním informácií 
verejnosti. Ak sa informácie sprístupňujú
prostredníctvom televízie alebo rozhlasu, 
pacienti nie sú pred takýmito 
nevyžiadanými informáciami chránení, a 
takéto sprístupňovanie by sa preto malo 
zakázať.

Odôvodnenie

Je potrebné objasniť, že televízia a rozhlas nie sú primeranými prostriedkami 
na informovanie pacientov o liekoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 12a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12a) Internet je dôležitým zdrojom 
informácií pre rastúci počet pacientov. Je 
pravdepodobné, že v najbližších rokoch 
tento trend stúpne. V záujme 
prispôsobenia sa tomuto vývoju a 
posilnenia rastúceho významu 
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elektronického zdravotníctva by sa 
informácie o liekoch mali sprístupňovať 
na vnútroštátnych internetových 
stránkach týkajúcich sa zdravia. Tieto 
stránky by mali monitorovať príslušné 
orgány v členských štátoch. Za riadenie 
týchto stránok by mali byť zodpovedné 
členské štáty v spolupráci so zúčastnenými 
stranami, ako sú zdravotnícky personál 
alebo organizácie pacientov.

Odôvodnenie

Internet sa stal dôležitým a vplyvným zdrojom informácií. Keďže nesprávne informácie 
získané na internete by mohli spôsobiť škodu, je naliehavo potrebné reagovať na potreby 
pacientov a zriadiť oficiálne uznané internetové stránky o zdraví. Za kontrolu informácií sú 
zodpovedné členské štáty, aby sa zabezpečilo, že informácie na týchto stránkach sú nezávislé 
a objektívne. Keďže informácie by mali zohľadňovať potreby pacientov, do zriaďovania 
a riadenia týchto stránok by sa mali zapojiť zdravotníci a organizácie pacientov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) Monitorovanie informácií o liekoch 
viazaných na lekársky predpis by malo 
zabezpečiť, že držitelia rozhodnutia o 
registrácii rozširujú iba informácie, ktoré 
sú v súlade so smernicou 2001/83/ES. 
Členské štáty by mali prijať pravidlá 
stanovujúce účinné mechanizmy 
monitorovania a umožňujúce účinné 
presadzovanie v prípadoch nesúladu. 
Monitorovanie by sa malo zakladať na 
kontrole informácií pred ich rozšírením, ak
sa už na podstate týchto informácií 
príslušné orgány nedohodli, alebo ak nie je 
zavedený odlišný mechanizmus na 
zabezpečenie rovnocennej úrovne
adekvátneho a účinného monitorovania.

(14) Monitorovanie informácií 
o registrovaných liekoch viazaných na 
lekársky predpis podľa tejto smernice by 
malo zabezpečiť, že držitelia rozhodnutia o 
registrácii sprístupňujú iba informácie, 
ktoré sú v súlade so smernicou 
2001/83/ES. Členské štáty by mali prijať 
pravidlá stanovujúce účinné mechanizmy 
monitorovania a umožňujúce účinné 
presadzovanie v prípadoch nesúladu. 
V prípade nesúladu by sa mali zaviesť 
postupy, pomocou ktorých môžu byť 
držitelia rozhodnutia o registrácii 
zastúpení a vypočutí počas konania, ktoré 
sa ich týka. Monitorovanie by sa malo 
zakladať na kontrole informácií pred ich 
sprístupnením, pokiaľ sa už na podstate 
týchto informácií príslušné orgány 
nedohodli, alebo ak nie je zavedený 
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odlišný mechanizmus na zabezpečenie 
adekvátneho, účinného a nezávislého
monitorovania.

Odôvodnenie

Tento PDN objasňuje rozsah smernice poukázaním na to, že tento predpis sa nevzťahuje 
na poskytovanie informácií o určitých typoch alebo kategóriách liekov.

V prípade niektorých typov informácií  je rozlíšenie medzi reklamnými a propagačnými 
informáciami zložitejšie, a preto by ich ešte pred rozšírením mali schváliť príslušné 
vnútroštátne orgány.

Zaviesť by sa mali nezávislé mechanizmy monitorovania pod dohľadom príslušných orgánov, 
ktoré by sa uplatňovali aj v prípade, že monitorovanie informácií prevezme iná inštitúcia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod -1 (nový)
Smernica 2001/83/ES
Článok 59 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(-1) V článku 59 sa vkladá tento odsek:

“3a. Príbalový leták zodpovedá skutočným 
potrebám pacientov. S týmto cieľom by sa 
organizácie pacientov mali zapájať do 
prípravy a revízie informácií o liekoch, 
ktoré vykonávajú národné regulačné 
orgány a Európska agentúra pre lieky. 
Príbalový leták obsahuje krátky text o 
prínosoch a možných nežiaducich 
účinkoch lieku, ako aj krátky popis 
ďalších informácií, ktorého cieľom je 
bezpečné a účinné použitie lieku.

Odôvodnenie

Štúdie zahŕňajúce pacientov ukazujú, že často väčšina z nich príbalové letáky nečíta (napr. 
z dôvodu nesprávneho poradia informácií alebo z dôvodu, že najdôležitejšie informácie nie sú 
zdôraznené). Letáky pre pacientov by sa preto mali pripravovať v spolupráci so zástupcami 
pacientov, ako navrhovala napr. pracovná skupina pacientov a spotrebiteľov Európskej 
agentúry pre lieky v roku 2005. Úsilie EMA o zlepšovanie čitateľnosti príbalových letákov 
a zohľadňovanie potrieb pacientov v týchto letákoch by malo pokračovať a národné 
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regulačné orgány by ho mali nasledovať ako príklad osvedčených postupov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod -1a (nový)
Smernica 2001/83/ES
Článok 86 – odsek 1 – zarážka 1a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(-1a) V článku 86 ods. 1 sa za prvú 
zarážku vkladá táto zarážka:
„ – upozorňovanie širokej verejnosti 
na lieky prostredníctvom odkazov na 
terapeutické indikácie alebo príznaky a 
symptómy,“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 1
Smernica 2001/83/ES
Článok 86 – odsek 2 – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– faktické, informatívne oznamy 
a odkazový materiál týkajúci sa napríklad 
zmien balenia, varovaní pred nežiaducimi 
účinkami ako súčasť všeobecných 
preventívnych opatrení pri liekoch, 
obchodných katalógoch a cenníkoch, za 
podmienky, že neobsahujú žiadne tvrdenia 
o produktoch;

– faktické, informatívne oznamy (vrátane 
oznamov alebo vyhlásení poskytnutých 
napr. mediálnym organizáciám buď 
vo forme odpovede na priamu otázku 
alebo prostredníctvom šírenia takýchto 
informácií na konferenciách alebo 
písomných správ a oznamov alebo správ 
akcionárom a/alebo regulačným
orgánom) a odkazový materiál o liekoch
týkajúci sa napríklad zmien balenia, 
varovaní pred nežiaducimi účinkami ako 
súčasti všeobecných preventívnych 
opatrení pri liekoch, obchodných 
katalógov, cenníkov a preplácania liekov
za podmienky, že neobsahujú žiadne 
tvrdenia o liekoch propagačného 
charakteru;



AD\813299SK.doc 13/34 PE439.346v02-00

SK

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je objasniť rozsah pôsobnosti smernice. Spoločnosti by mali mať naďalej 
možnosť poskytovať určité informácie. Napríklad pravidlá akciového trhu vyžadujú, aby 
spoločnosti plne informovali investorov o významných vývojových trendoch, a zamestnanci 
musia byť informovaní o podnikateľských aktivitách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 1
Smernica 2001/83/ES
Článok 86 – odsek 2 – zarážka 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– informácie poskytované držiteľom 
rozhodnutia o registrácii širokej verejnosti 
o liekoch viazaných na lekársky predpis, 
ktoré sú predmetom ustanovení hlavy 
VIIIa.

– informácie sprístupňované držiteľom 
rozhodnutia o registrácii širokej verejnosti 
o liekoch viazaných na lekársky predpis, 
ktoré sú predmetom ustanovení hlavy 
VIIIa.

Odôvodnenie

Táto smernica musí byť zameraná na pacienta. Držitelia rozhodnutia o registrácii musia 
preto sprístupniť nepropagačné informácie o liekoch pacientom a širokej verejnosti 
na základe zásady aktívneho vyhľadávania (pull principle), podľa ktorej pacienti a verejnosť 
majú v prípade potreby prístup k informáciám (v protiklade s tzv. zásadou nanútenej 
informácie (push principle), podľa ktorej držitelia rozhodnutia o registrácii šíria informácie 
medzi pacientmi a širokou verejnosťou).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5
Smernica 2001/83/ES
Článok 100a – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty umožnia držiteľovi 
rozhodnutia o registrácii šíriť, buď priamo 
alebo nepriamo prostredníctvom tretej 
strany, informácie určené širokej verejnosti 
alebo jednotlivcom o registrovaných 

1. Bez toho, aby sa ovplyvnil význam 
úlohy príslušných vnútroštátnych orgánov
a zdravotníckeho personálu pri lepšom 
informovaní pacientov a širokej verejnosti 
o registrovaných liekoch viazaných 
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liekoch viazaných na lekársky predpis za 
predpokladu, že spĺňajú ustanovenia tejto 
hlavy. Takéto informácie sa nepovažujú za 
reklamu na účely uplatňovania hlavy VIII.

na lekársky predpis, členské štáty umožnia 
držiteľovi rozhodnutia o registrácii 
sprístupniť informácie určené širokej 
verejnosti alebo jednotlivcom o 
registrovaných liekoch viazaných 
na lekársky predpis za predpokladu, že 
spĺňajú ustanovenia tejto hlavy. Takéto 
informácie sa nepovažujú za reklamu na 
účely uplatňovania hlavy VIII.

Odôvodnenie

Je dôležité zdôrazniť, že príslušné vnútroštátne orgány a zdravotnícky personál sú pre 
pacientov a širokú verejnosť najdôležitejším a hlavným zdrojom kvalitných a objektívnych 
informácií o liekoch. Držitelia rozhodnutia o registrácii môžu poskytnúť dodatočné 
informácie, ale nemôžu nahradiť príslušné vnútroštátne orgány ani zdravotnícky personál.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5
Smernica 2001/83/ES
Článok 100a – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Mali by sa organizovať informačné 
kampane zamerané na zvyšovanie 
povedomia širokej verejnosti 
a jednotlivcov o rizikách falšovaných
liekov. Takéto informačné kampane by 
mohli viesť príslušné vnútroštátne orgány 
v spolupráci so zástupcami odvetvia, 
zdravotníckym personálom 
a organizáciami pacientov.

Odôvodnenie

Informačné kampane o rizikách falšovaných liekov vedené národnými regulačnými orgánmi 
by mohli by veľmi užitočné a prospešné pre pacientov v záujme lepšej ochrany zdravia ľudí. 
Vnútroštátne orgány by s cieľom zvýšiť kvalitu týchto informačných kampaní a zabezpečiť, že 
sa k pacientom dostanú účinným spôsobom, mali zohľadňovať odborné znalosti odvetvia, 
zdravotníckeho personálu a organizácií pacientov v tejto otázke.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5
Smernica 2001/83/ES
Článok 100a – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) materiál poskytnutý držiteľom 
rozhodnutia o registrácii zdravotníckemu 
personálu na účely jeho distribúcie 
pacientom.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Tlačený materiál poskytnutý zdravotníckym pracovníkom na distribúciu pacientom by mal 
spĺňať rovnaké kritériá ako ostatné prostriedky šírenia informácií. Preto by bolo rozumné 
zahrnúť pod túto hlavy aj tento druh materiálu. Zdravotnícki pracovníci by mohli tiež byť 
ovplyvnení materiálom, ktorý obsahuje reklamu. Neexistuje žiadny objektívny dôvod, prečo by 
sa ustanovenia tejto hlavy nemali týkať materiálu poskytovaného spoločnosťami 
zdravotníckym pracovníkom na distribúciu pacientom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5
Smernica 2001/83/ES
Článok 100a – odsek 2b – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(ba) faktické, informatívne oznamy 
(vrátane oznamov alebo vyhlásení 
poskytnutých mediálnym organizáciám 
buď vo forme odpovede na priamu otázku 
alebo prostredníctvom šírenia takýchto 
informácií na konferenciách alebo 
písomných správ a oznamov alebo správ 
akcionárom a/alebo regulačným 
orgánom) a odkazový materiál o liekoch 
týkajúci sa napríklad zmien balenia, 
varovaní pred nežiaducimi účinkami ako 
súčasti všeobecných preventívnych 
opatrení pri liekoch, obchodných 
katalógov, cenníkov a preplácania liekov 
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za podmienky, že neobsahujú žiadne 
tvrdenia o liekoch propagačného 
charakteru;

Odôvodnenie

Tento PDN je v súlade s PDN k článku 86 ods. 2 a jeho cieľom je objasniť rozsah pôsobnosti 
smernice. Držitelia rozhodnutí o registrácii by mali mať právo poskytovať niektoré 
informácie. Pravidlá akciového trhu vyžadujú, aby spoločnosti plne informovali investorov 
o významných vývojových trendoch, a zamestnanci musia byť informovaní o podnikateľských 
aktivitách. Treba túto skutočnosť uviesť, aby sa umožnilo riadne poskytovať tieto informácie. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5
Smernica 2001/83/ES
Článok 100a – odsek 2 – písmeno bb (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(bb) materiál poskytovaný zdravotníckym 
pracovníkom na ich vlastné použitie.

Odôvodnenie

Malo by sa zabezpečiť, aby sa táto smernica neuplatňovala na informácie pre zdravotníckych 
pracovníkov na ich vlastné použitie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5
Smernica 2001/83/ES
Článok 100b – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Tieto druhy informácií o registrovaných 
liekoch viazaných na lekársky predpis sa
môžu šíriť zo strany držiteľa rozhodnutia 
o registrácii širokej verejnosti alebo 
jednotlivcom:

1. Pokiaľ ide o registrované lieky viazané 
na lekársky predpis, držiteľ rozhodnutia 
o registrácii sprístupní širokej verejnosti 
alebo jednotlivcom súhrn 
charakteristických vlastností výrobku, 
označenie a príbalový leták lieku, ako sú 
schválené príslušnými orgánmi, a verejne 
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dostupnú verziu hodnotiacej správy 
vypracovanej príslušnými orgánmi. Tieto 
informácie sa sprístupňujú v elektronickej 
i tlačenej podobe a vo formáte dostupnom 
osobám so zdravotným postihnutím. 
2. Okrem toho môže držiteľ rozhodnutia 
o registrácii sprístupniť širokej verejnosti 
alebo jednotlivcom tieto druhy informácií:

Odôvodnenie

Smernica by mala byť viac zameraná na pacienta. Preto by sa v nej malo zdôrazniť, že 
pacient má právo na určité informácie. Pacient by mal mať minimálne prístup k súhrnu 
charakteristických vlastností lieku, príbalovému letáku a verejne dostupnej verzii hodnotiacej 
správy v tlačenej i elektronickej podobe.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5
Smernica 2001/83/ES
Článok 100b – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) súhrn charakteristických vlastností 
výrobku, označenie a príbalový leták 
lieku, ako sú schválené príslušnými 
orgánmi, a verejne dostupnú verziu 
hodnotiacej správy vypracovanej 
príslušnými orgánmi;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

V súlade s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom k článku 100b ods. 1, ktorý na jednej strane 
rozlišuje medzi informáciami, na ktoré má pacient právo a ktoré sa preto musia sprístupniť, 
a na druhej strane informáciami, ktoré sa môžu sprístupniť podľa článku 100b ods. 2,.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5
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Smernica 2001/83/ES
Článok 100b – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) informácie, ktoré neprekračujú rámec 
súhrnu charakteristických vlastností 
výrobku, označenia a príbalového letáku 
lieku, a verejne dostupnú verziu 
hodnotiacej správy vypracovanej 
príslušnými orgánmi, ale uvádzajú ich 
iným spôsobom;

(a) informácie, ktoré neprekračujú rámec 
súhrnu charakteristických vlastností 
výrobku, označenia a príbalového letáku 
lieku, a verejne dostupnú verziu 
hodnotiacej správy vypracovanej 
príslušnými orgánmi, ale uvádzajú ich 
spôsobom, ktorý zohľadňuje potreby 
pacienta a je zrozumiteľný širokej 
verejnosti alebo jednotlivcom bez toho, 
aby bola ohrozená kvalita alebo 
spoľahlivosť sprístupnených informácií 
vrátane ich komplexného obsahu a 
nestrannej povahy;

Odôvodnenie

Malo by sa objasniť, že poskytovanie informácií iným spôsobom musí zvýšiť schopnosť 
pacienta lepšie porozumieť informácii, a teda sa musí zaistiť, aby sa poskytovali vo forme 
prijateľnejšej pre pacienta.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5
Smernica 2001/83/ES
Článok 100b – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) informácie o vplyve lieku na životné 
prostredie, cenách a faktické, informatívne 
oznamy a referenčný materiál súvisiaci 
napríklad so zmenami obalu alebo 
upozorneniami o nežiaducich reakciách;

(b) informácie týkajúce sa likvidácie 
nepoužitých liekov alebo odpadu z liekov, 
ako aj odkaz na akýkoľvek zavedený 
systém zberu; informácie o cenách a 
faktické, informatívne oznamy a 
referenčný materiál o lieku súvisiaci 
napríklad so zmenami obalu alebo 
upozorneniami o nežiaducich účinkoch;
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Odôvodnenie

Lieky vplývajú na životné prostredie. Takéto informácie, najmä pokiaľ ide o likvidáciu 
a systémy zberu, sú teda dôležité, aby sa zabránilo akémukoľvek poškodeniu životného 
prostredia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5
Smernica 2001/83/ES
Článok 100b – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(d) informácie týkajúce sa lieku ohľadom 
neintervenčných vedeckých štúdií alebo 
súvisiace opatrenia na prevenciu a liečbu 
alebo informácie, ktoré predstavujú liek v 
súvislosti so stavom, ktorému sa má 
predchádzať, alebo ktorý sa má liečiť.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Navrhovaný PDN sa týka informácií, ktoré neboli schválené príslušnými orgánmi počas 
registrácie liekov, a v skutočnosti ide o skryté nanútené (push) informácie. Všetky relevantné 
informácie o štúdiách sa nachádzajú v príbalovom letáku pre pacienta a v súhrne 
charakteristických vlastností výrobku, ktorý sa predkladá pri schvaľovaní registrácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5
Smernica 2001/83/ES
Článok 100b – písmeno da (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(da) iné informácie o liekoch viazaných 
na lekársky predpis stanovené v tejto 
hlave, ako sú informácie 
o farmaceutických a predklinických 
testoch alebo klinických skúškach, ktoré 
spĺňajú kritériá stanovené v článku 100d 
a nepropagujú žiadny konkrétny liek.
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Odôvodnenie

Pacienti by mali mať možnosť získať informácie o farmaceutických a predklinických testoch 
a o klinických skúškach. Vzhľadom na komerčnú citlivosť týchto testov a skúšok však nie je 
možné nútiť farmaceutické spoločnosti, aby sprístupnili takúto dokumentáciu o testoch 
a skúškach; mali by však mať možnosť sprístupniť túto dokumentáciu, ak si to želajú.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5
Smernica 2001/83/ES
Článok 100c – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Informácie o registrovaných liekoch 
viazaných na lekársky predpis rozširované
držiteľom rozhodnutia o registrácii širokej 
verejnosti alebo jednotlivcom sa nesmú 
sprístupniť prostredníctvom televízie alebo 
rozhlasu. Môžu sa sprístupniť iba týmito 
spôsobmi:

Informácie o registrovaných liekoch 
viazaných na lekársky predpis 
sprístupnené držiteľom rozhodnutia 
o registrácii širokej verejnosti alebo 
jednotlivcom sa nesmú sprístupniť 
prostredníctvom televízie, rozhlasu alebo 
tlačených médií. Môžu sa sprístupniť iba 
týmito spôsobmi:

Odôvodnenie

Cieľom PDN je objasniť, čo sú tlačené médiá. Brožúry, letáky, atď. by sa mali povoliť ako 
prostriedky na sprístupnenie informácií pacientom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5
Smernica 2001/83/ES
Článok 100c – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) prostredníctvom publikácií týkajúcich 
sa zdravia podľa definície členského štátu, 
ktorý ich vydáva, s výnimkou 
nevyžiadaného materiálu aktívne 
distribuovaného širokej verejnosti alebo 
jednotlivcom;

(a) prostredníctvom brožúr, letákov 
a iného tlačeného informačného 
materiálu, vedeckých a technických 
časopisov či periodík určených širokej 
verejnosti a prevažne zdravotníckej 
povahy vrátane publikácií týkajúcich sa 
zdravia, ako sú vymedzené v 
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usmerneniach Komisie k poskytovaniu 
informácií, s výnimkou nevyžiadaného 
materiálu aktívne distribuovaného širokej 
verejnosti alebo jednotlivcom;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5
Smernica 2001/83/ES
Článok 100c – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) prostredníctvom internetových stránok 
o liekoch, s výnimkou nevyžiadaného
materiálu aktívne distribuovaného širokej 
verejnosti alebo jednotlivcom;

(b) prostredníctvom internetových stránok 
držiteľov rozhodnutia o registrácii a iných 
elektronických nosičov obsahujúcich 
informácie o liekoch, s výnimkou 
nevyžiadanej distribúcie občanom 
prostredníctvom masovokomunikačných 
prostriedkov, ako sú e-maily a telefonické 
textové správy pre viacerých príjemcov;

Odôvodnenie

Odkaz na iné elektronické nosiče obsahujúce informácie umožňuje, aby sa vysokokvalitné 
nepropagačné informácie poskytovali aj prostredníctvom iných elektronických nosičov, ako 
len prostredníctvom internetových stránok. K dispozícii sú už elektronické komunikačné 
médiá, ktoré nie sú internetovými stránkami, ale vďaka ktorým môžu záujemcovia získať 
referenčné informácie (napr. referenčné textové stránky sprístupnené prostredníctvom 
televíznych alebo telefónnych systémov). Internet sa taktiež stáva čoraz dynamickejším a 
neobmedzuje sa na statické internetové stránky. Je preto dôležité, aby táto smernica 
zodpovedala aj budúcemu vývoju. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5
Smernica 2001/83/ES
Článok 100c – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) prostredníctvom písomných odpovedí 
na žiadosti o informácie zo strany občanov.

(c) prostredníctvom odpovedí na žiadosti 
o informácie zo strany občanov. Ústne 
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otázky sa musia nahrávať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5
Smernica 2001/83/ES
Článok 100ca (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 100ca
1. Členské štáty zabezpečia, aby sa 
povinné informácie uvedené v článku 
100b ods. 1 sprístupňovali 
prostredníctvom vnútroštátnych 
internetových stránok týkajúcich sa 
zdravia v úradnom jazyku (úradných 
jazykoch) členského štátu, v ktorom je 
stránka registrovaná.
Takéto stránky monitoruje príslušný 
orgán členského štátu alebo orgán určený 
príslušným orgánom v súlade s článkom 
100g.
Internetové stránky sa spravujú a riadia 
v spolupráci so zúčastnenými stranami, 
ako sú zdravotnícky personál a 
organizácie pacientov.
2. V informáciách sa jasným a pre 
pacienta prijateľným spôsobom popisujú 
prínosy a riziká a uvádza sa odkaz na 
vnútroštátnu internetovú stránku o 
bezpečnosti liekov.
Internetové stránky poskytujú pacientom 
povinné informácie o všetkých 
dostupných liekoch v danom členskom 
štáte, a to o liekoch povolených centrálne 
Európskou agentúrou pre lieky a o 
liekoch povolených v danom členskom 
štáte.
3. Internetové stránky by mali obsahovať 
aj všeobecné informácie o 
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medikamentóznej a nemedikamentóznej 
liečbe rôznych chorôb vrátane 
zriedkavých ochorení, aby sa zabezpečila 
vysoká úroveň verejného zdravia.
Môžu zároveň obsahovať ďalšie 
informácie uvedené v článku 100b ods. 2 
a vymedzené v usmerneniach Komisie k 
poskytovaniu informácií.
4. Vnútroštátne príslušné orgány môžu, 
ak to uznajú za vhodné, širokej verejnosti 
sprístupniť aj informácie o liekoch a iné 
informácie týkajúce sa zdravia 
prostredníctvom dohôd s poskytovateľmi 
internetových služieb, ktorí môžu 
sprístupniť informácie verejného záujmu 
v súlade s článkom 21 ods. 4 smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2009/136/ES z 25. novembra 2009 o 
službe a právach užívateľov týkajúcich sa 
elektronických komunikačných sietí a 
služieb1.
V takom prípade sa informácie 
sprístupnia rovnakými prostriedkami, aké 
sa používajú na bežnú komunikáciu medzi 
podnikmi a účastníkmi. Keďže informácie 
o liekoch nespadajú do rozsahu článku 21 
ods. 4 smernice 2009/136/ES, môžu 
poskytovatelia internetových služieb od 
vnútroštátnych orgánov žiadať poplatky 
za sprístupnenie takýchto informácií.
____________________

1 Ú. v. EÚ L 337, 18.12.2009, s. 11.

Odôvodnenie

Pacienti v čoraz väčšej miere používajú internet ako zdroj informácií. Často sú však 
presmerovaní na internetové stránky USA, ktoré obsahujú tvrdenia reklamného charakteru, 
alebo na iné pochybné stránky. Na zabezpečenie poskytovania lepších informácií pacientom 
by sa mali vytvoriť vnútroštátne portály týkajúce sa zdravia. Mali by sa vnímať ako 
prostriedok na doplnenie vzťahu medzi pacientmi a zdravotníckym personálom, a nie ako jeho 
náhrada. Mali by ich riadiť príslušné orgány členského štátu v spolupráci so zúčastnenými 
stranami, ako sú organizácie pacientov alebo zdravotnícky personál.

Verejné správy, ktorými sa zaoberá smernica 2009/136/ES, sa týkajú elektronických 
informačných služieb. Vo verejnom záujme však môžu byť aj informácie o liekoch a 
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všeobecnejšie informácie o zdraví. Keďže tento typ informácií nespadá do rozsahu ustanovení 
smernice o univerzálnej službe, navrhuje sa, aby sa tento rámec používal na základe 
dobrovoľných dohôd medzi poskytovateľmi internetových služieb a vnútroštátnymi orgánmi. 
Tento postup by mali vnútroštátne orgány použiť iba v prípade potreby a ak predstavuje 
pridanú hodnotu z hľadiska účinnosti v porovnaní s inými bežnými postupmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5
Smernica 2001/83/ES
Článok 100d – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Obsah a prezentácia informácií o 
registrovaných liekoch viazaných na 
lekársky predpis šírených držiteľmi 
rozhodnutia o registrácii širokej verejnosti 
alebo jednotlivcom musia spĺňať tieto 
podmienky:

1. Obsah a prezentácia informácií 
o registrovaných liekoch viazaných na 
lekársky predpis sprístupňovaných
držiteľmi rozhodnutia o registrácii širokej 
verejnosti alebo jednotlivcom musia spĺňať 
tieto podmienky:

Odôvodnenie

Držitelia rozhodnutia o registrácii by nemali šíriť informácie, pretože by sa to mohlo 
znamenať, že pri postupovaní informácií verejnosti zohrávajú aktívnu úlohu (push – tlačiť). 
Držitelia rozhodnutia o registrácii by však mali poskytovať informácie verejnosti: verejnosť 
musí zohrávať proaktívnu úlohu pri hľadaní týchto informácií (pull – ťahať).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5
Smernica 2001/83/ES
Článok 100d – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) musia zohľadňovať všeobecné potreby 
a očakávania pacientov;

(b) musia byť zamerané na lepšie 
uspokojovanie potrieb pacientov;

Odôvodnenie
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Úprava textu s cieľom dosiahnuť lepší súlad s hlavnými cieľmi návrhu, najmä pokiaľ ide 
o poskytovanie informácií, ktoré pacienti žiadajú a ktoré lepšie uspokojujú ich individuálne 
potreby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5
Smernica 2001/83/ES
Článok 100d – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) vyhlásenie, že informácie šíri držiteľ 
rozhodnutia o registrácii;

(c) vyhlásenie, že informácie sprístupňuje
držiteľ rozhodnutia o registrácii alebo sa 
sprístupňujú v jeho mene;

Odôvodnenie

Tretia strana môže prevziať šírenie informácií v mene držiteľa rozhodnutia o registrácii.

Čitatelia vyhlásenia by nemuseli poznať výraz „držiteľ rozhodnutia o registrácii“.
Vyhlásenie, v ktorom je uvedené meno držiteľa rozhodnutia a registrácii, je zmysluplnejšie 
a zrozumiteľnejšie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5
Smernica 2001/83/ES
Článok 100d – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) porovnávanie rôznych liekov; (a) porovnávanie kvality, bezpečnosti 
a účinnosti rôznych liekov, ak sú šírené 
držiteľom rozhodnutia o registrácii s 
výnimkou prípadov, keď sú:
– tieto porovnania začlenené do oficiálne 
schválených dokumentov, ako je súhrn 
charakteristických vlastností výrobku;
– tieto porovnania založené na 
komparatívnych vedeckých štúdiách 
uverejnených príslušnými vnútroštátnymi 
orgánmi alebo Európskou agentúrou pre 
lieky;
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Odôvodnenie

Porovnania sa nachádzajú v súhrne charakteristických vlastností výrobku a príbalových 
letákoch niektorých liekov. Vylúčenie týchto už existujúcich porovnaní by prakticky 
vyžadovalo, aby informácie, ktoré poskytujú držitelia rozhodnutia o registrácii, boli neúplné.
Mohlo by to tiež ovplyvniť postup registrácie. Nezávislé vnútroštátne orgány a EMEA by 
nemali byť odrádzané od uverejňovania komparatívnych vedeckých štúdií o kvalite, 
bezpečnosti a efektívnosti rozličných liekov, pretože môžu byť cenným zdrojom informácií pre 
spotrebiteľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5
Smernica 2001/83/ES
Článok 100d – odsek 3 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(ba) informácie o iných liekoch, v prípade 
ktorých farmaceutická spoločnosť nie je 
držiteľom rozhodnutia o registrácii;

Odôvodnenie

V každom prípade sa musia zakázať dezinformačné kampane tretích spoločností o liekoch, 
ktoré získali povolenie o registrácii od príslušných orgánov. Zákaz by sa mal vzťahovať aj 
na reklamu a informácie poskytované zdravotníckym pracovníkom. Napríklad, dezinformačné 
kampane o generických liekoch, ktoré uskutočňovali spoločnosti vyrábajúce originálne lieky, 
zamerané na širokú verejnosť, boli v predbežnej správe o vyšetrovaní vo farmaceutickom 
odvetví označené za odďaľovacie stratégie1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5
Smernica 2001/83/ES
Článok 100g – odsek 1 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Metódy môžu zahŕňať dobrovoľnú 
kontrolu informácií o liekoch 

Metódy môžu zahŕňať dobrovoľnú 
kontrolu informácií o liekoch 

                                               
1 Predbežnú správu nájdete na tejto stránke:
http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/preliminary_report.pdf



AD\813299SK.doc 27/34 PE439.346v02-00

SK

samoregulačnými orgánmi alebo 
koregulačnými orgánmi a možnosť obrátiť 
sa na ne, ak je konanie pred takýmito 
orgánmi popri súdnych alebo správnych 
konaniach v členských štátoch možné.

koregulačnými orgánmi a možnosť obrátiť 
sa na ne, ak je konanie pred takýmito 
orgánmi popri súdnych alebo správnych 
konaniach v členských štátoch možné.

Odôvodnenie

Je potrebné disponovať primeraným monitorovacím systémom, aby sa zabránilo zneužívaniu 
informácií. Samoregulácia sa nejaví ako dostatočne donucovací nástroj na dosiahnutie tohto 
cieľa.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5
Smernica 2001/83/ES
Článok 100g – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Po konzultácii s členskými štátmi 
Komisia vypracuje usmernenia k 
poskytovaniu informácií podľa tejto hlavy 
zahŕňajúce kódex správania pre držiteľov 
rozhodnutí o registrácii poskytujúcich 
informácie širokej verejnosti alebo 
jednotlivcom o registrovaných liekoch 
viazaných na lekársky predpis. Komisia 
tieto pokyny vypracuje pri nadobudnutí 
účinnosti tejto smernice a pravidelne ich 
aktualizuje na základe získaných 
skúseností.

2. Po konzultácii s členskými štátmi a 
inými zúčastnenými stranami Komisia 
vypracuje usmernenia k poskytovaniu 
informácií podľa tejto hlavy zahŕňajúce 
záväzný kódex správania držiteľov 
rozhodnutí o registrácii poskytujúcich 
informácie širokej verejnosti alebo 
jednotlivcom o registrovaných liekoch 
viazaných na lekársky predpis. Komisia 
tieto pokyny vypracuje pri nadobudnutí 
účinnosti tejto smernice a pravidelne ich 
aktualizuje na základe získaných 
skúseností. 

Odôvodnenie

Pri vypracúvaní kódexu a usmernení by sa malo konzultovať s ostatnými zúčastnenými 
stranami, napríklad pacientmi, odbornými zdravotníckymi pracovníkmi a zástupcami 
odvetvia. Pokiaľ ide o to, aby držitelia rozhodnutia o registrácii dodržiavali pravidlá 
stanovené Komisiou v etickom kódexe, treba uviesť, že dodržiavanie kódexu nie je 
dobrovoľné, ale povinné.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5
Smernica 2001/83/ES
Článok 100h – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby držitelia 
rozhodnutia o registrácii zaregistrovali 
internetové stránky obsahujúce informácie 
o liekoch u vnútroštátnych orgánov 
členského štátu, ktorému patrí doména 
najvyššej úrovne, ktorú daná internetová 
stránka používa, predtým, ako sa stránky 
sprístupnia širokej verejnosti. Ak 
internetová stránka nepoužíva doménu 
najvyššej úrovne žiadneho štátu, držiteľ 
rozhodnutia o registrácii si na tento účel 
zvolí členský štát registrácie.

1. Členské štáty zabezpečia, aby držitelia 
rozhodnutia o registrácii zaregistrovali 
internetové stránky, ktoré sú pod ich 
kontrolou a ktoré sú výslovne určené 
občanom jedného alebo viacerých 
členských štátov a obsahujú informácie 
o liekoch na lekársky predpis, na ktoré 
sa vzťahuje táto hlava, predtým, ako sa 
stránky sprístupnia širokej verejnosti. Ak 
internetová stránka nepoužíva doménu 
najvyššej úrovne žiadneho štátu, držiteľ 
rozhodnutia o registrácii si na tento účel 
zvolí členský štát registrácie.

Odôvodnenie

Treba objasniť, že táto smernica sa vzťahuje iba na internetové stránky, ktoré má pod 
kontrolou držiteľ rozhodnutia o registrácii a ktoré sú zamerané na občanov EÚ. Nevzťahuje 
sa na internetové stránky určené krajinám mimo EÚ alebo používateľom celého sveta, a to 
bez ohľadu na to, či informácia vznikla v EÚ alebo či sa server nachádza v EÚ.  Nevzťahuje 
sa ani na obchodné stránky, ktoré obsahujú informácie o spoločnosti vrátane údajov o predaji 
a iných obchodných informácií o liekoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5
Smernica 2001/83/ES
Článok 100h – odsek 1 – pododsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Po zaregistrovaní internetovej stránky sa 
akékoľvek zmeny a doplnenia obsahu 
týkajúceho sa liekov viazaných na 
lekársky predpis monitorujú v súlade 
s odsekom 3. Takéto zmeny nevyžadujú 
opätovnú registráciu internetovej stránky. 
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Odôvodnenie

Členský štát, v ktorom je internetová stránka zaregistrovaná, by mal monitorovať prípadné 
zmeny v obsahu internetovej stránky. Nemala by sa požadovať opätovná registrácia, aby sa 
predchádzalo zbytočnej byrokracii.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5
Smernica 2001/83/ES
Článok 100h – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Internetové stránky registrované v 
súlade s odsekom 1 nesmú obsahovať 
odkazy na iné internetové stránky držiteľa 
rozhodnutia o registrácii, ak tiež neboli 
zaregistrované v súlade s týmto odsekom. 
Na týchto internetových stránkach sa 
uvedie príslušný orgán, ktorý rozhodnutie 
o registrácii vydal, a jeho internetová 
adresa.

2. Internetové stránky registrované v 
súlade s odsekom 1 nesmú obsahovať 
odkazy na iné internetové stránky držiteľa 
rozhodnutia o registrácii obsahujúce 
informácie, na ktoré sa vzťahuje táto 
hlava, ak tiež neboli zaregistrované v 
súlade s týmto odsekom. Na týchto 
internetových stránkach sa uvedie 
príslušný orgán, ktorý rozhodnutie o 
registrácii vydal, a jeho internetová adresa.

Na internetových stránkach registrovaných 
v súlade s odsekom 1 nie je povolené 
zverejňovať mená jednotlivcov, ktorí majú 
k týmto internetovým stránkam prístup, ani 
zobrazovať nevyžiadané materiály aktívne 
distribuované širokej verejnosti alebo 
jednotlivcom. Uvedené internetové stránky 
nesmú obsahovať internetové televízne 
vysielanie.

Na internetových stránkach registrovaných 
v súlade s odsekom 1 nie je povolené 
automaticky zverejňovať mená 
jednotlivcov, ktorí majú k týmto 
internetovým stránkam prístup, ani 
zobrazovať nevyžiadané materiály aktívne 
distribuované širokej verejnosti alebo 
jednotlivcom. Uvedené internetové stránky 
nesmú obsahovať videozáznamy.

Odôvodnenie

Web TV should be clarified to forbid video broadcasting in websites which is prone to enable 
disguised advertising. Links to other websites that the marketing authorization holder has that 
are not required to, and indeed could not be registered, must be permitted e.g. a corporate 
business website or general health information websites.
The Commission proposal also foresees that internet websites shall not allow the 
identification of members of the general public which have access to those websites. There is 
a risk that this would be interpreted too restrictively.  Members of the general public should, 
for example, be able to send a specific question to the Marketing Authorization Holder or 
request a copy of a brochure through a registered website.  Patients may also wish to 
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participate in a compliance programme, which, for example, would remind them how and 
when to take their medicines to increase efficient and rational use. In such cases, 
identification of persons should be possible, and only the automatic identification (against the 
will of the visitor of the site) should be prohibited.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5
Smernica 2001/83/ES
Článok 100h – odsek 2 – pododsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Bez toho, aby bol dotknutý tento zákaz, 
môžu internetové stránky zaregistrované 
v súlade s odsekom 1 poskytovať 
videozáznamy, ak je ich cieľom podpora 
bezpečného a účinného používania liekov 
vo všeobecnosti a ak neobsahujú žiadne 
reklamné tvrdenia týkajúce sa liekov. 
Plnenie týchto dvoch podmienok je 
predmetom monitorovania v súlade s 
článkom 100g.

Odôvodnenie

Videozáznam, s výnimkou propagačných videozáznamov, môže priniesť pridanú hodnotu, ak 
ukazuje správne používanie rôznych liekov alebo zdravotníckych pomôcok, ako sú inhalátory.
Tieto videozáznamy by mali byť predmetom monitorovania v súlade s článkom 100g, aby sa 
zabezpečilo, že sú úplne neutrálne a neobsahujú žiadne reklamné tvrdenia týkajúce sa 
výrobku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5
Smernica 2001/83/ES
Článok 100h – odsek 2 – pododsek 2b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Registrované internetové stránky 
upozorňujú verejnosť v hornej časti 
každej stránky, že informácie 
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nachádzajúce sa na týchto stránkach 
pochádzajú od uvedeného držiteľa 
rozhodnutia o registrácii. V tomto 
upozornení sa tiež uvádza odkaz na 
databázu o liekoch EudraPharm.

Odôvodnenie

Používatelia internetových stránok s informáciami o liekoch viazaných na predpis musia byť 
jasne informovaní o tom, že takáto informácia pochádza od držiteľa rozhodnutia o registrácii. 
Odkaz na databázu Eudrapharm zabezpečí priamy a ľahký prístup užívateľov 
k porovnateľným informáciám o liekoch viazaných na predpis, ktoré pochádzajú z 
nekomerčného zdroja, čím sa zabezpečí väčšia transparentnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5
Smernica 2001/83/ES
Článok 100h – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Za monitorovanie obsahu rozširovaného 
internetovou stránkou je zodpovedný 
členský štát, v ktorom bola internetová 
stránka zaregistrovaná.

3. Za monitorovanie obsahu týkajúceho sa 
liekov viazaných na lekársky predpis, 
ktorý sa sprístupní na tejto internetovej 
stránke, je zodpovedný členský štát, v 
ktorom bola internetová stránka 
zaregistrovaná.

Odôvodnenie

Toto spresnenie je dôležité, pretože veľká časť obsahu internetových stránok sa nemusí týkať 
liekov viazaných na lekársky predpis.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5
Smernica 2001/83/ES
Článok 100h – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Členské štáty umožnia držiteľom
rozhodnutia o registrácii, ktorí 
zaregistrovali internetové stánky v súlade 
s odsekmi 1 až 4, aby na daných stránkach 
zverejnili vyhlásenie, ktoré uvádza, že 
uvedená stránka bola zaregistrovaná a je 
predmetom monitorovania v súlade s touto 
smernicou. Vo vyhlásení sa tiež uvedie 
príslušný vnútroštátny orgán, ktorý 
príslušnú internetovú stránku monitoruje. 
Vo vyhlásení sa tiež uvedie, že skutočnosť, 
že je internetová stránka monitorovaná, 
nemusí znamenať, že všetky informácie 
zverejnené na tejto internetovej stránke 
boli predmetom predchádzajúceho 
schválenia.

5. Členské štáty žiadajú od držiteľov
rozhodnutia o registrácii, ktorí 
zaregistrovali internetové stánky v súlade 
s odsekmi 1 až 4, aby na daných stránkach 
zverejnili vyhlásenie, ktoré uvádza, že 
uvedená stránka bola zaregistrovaná a je 
predmetom monitorovania v súlade s touto 
smernicou. Vo vyhlásení sa tiež uvedie 
príslušný vnútroštátny orgán, ktorý 
príslušnú internetovú stránku monitoruje. 
Vo vyhlásení sa tiež uvedie, že skutočnosť, 
že je internetová stránka monitorovaná, 
nemusí znamenať, že všetky informácie 
zverejnené na tejto internetovej stránke 
boli predmetom predchádzajúceho 
schválenia.

Odôvodnenie

Verejnosť musí byť informovaná o kvalite internetových stránok, ktoré navštevuje. Preto je 
lepšie, ak sa vyhlásenie o registrácii a kontrolných postupoch vyžaduje, a nie iba povoľuje.
Tento krok je nevyhnutný, aby sa verejnosti ukázalo, že internetovej stránke môže dôverovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5
Smernica 2001/83/ES
Článok 100i – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Členské štáty zaručia držiteľom 
rozhodnutia o registrácii právo zastúpenia 
a vypočutia pri každom posudzovaní 
prípadu, v ktorom sú obvinení z 
nedodržiavania ustanovení stanovených v 
tejto hlave. Držitelia rozhodnutia 
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o registrácii majú právo odvolať sa proti 
akémukoľvek rozhodnutiu pred súdnym 
alebo iným orgánom. Počas odvolacieho 
konania sa šírenie informácií zastavuje, 
pokiaľ príslušný orgán nerozhodne inak.

Odôvodnenie

Cieľom PDN je zabezpečiť väčšiu efektívnosť a transparentnosť postupu. Držitelia 
rozhodnutia o registrácii by mali mať právo odvolať sa, ak sa domnievajú, že obvinenie 
z nedodržiavania ustanovení je neopodstatnené. Pokiaľ ide o ochranu verejnosti pred 
informáciami, ktoré by nemuseli zodpovedať ustanoveniam tejto hlavy, treba, aby bolo šírenie 
pozastavené ihneď po rozhodnutí príslušného orgánu. K obnoveniu by mohlo dôjsť iba vtedy, 
keď o tom rozhodne orgán zodpovedný za preskúmanie odvolania držiteľa rozhodnutia 
o registrácii.
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